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Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине решавајући по захтеву Elizabet-Judit Szogi из Србобрана, Сегедински
пут салаш бр.286 поднетом путем пуномоћника, Милана Ђатков из Бечеја ул.Југ Богдана 17 за
издавање грађевинске дозволе за изградњу пољопривредног објекта, а на основу члана 133.
става 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/2009, 81/09
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/14,
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 18. став 1. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 11. Одлуке о Општинској управи Србобран ("Службени лист
општине Србобран" бр. 21/2017-пречишћен текст), и по овлашћењу начелнице општинске управе
Србобран, на основу Решења број 03-28/19-IV од 03.09.2019.године, Данијела Вујачић, доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Elizabet-Judit Szogi, јмбг:1401964837528
из Србобрана,
Сегедински пут бр.286 за издавање грађевинске дозволе за изградњу пољопривредног
објекта за смештај сена, габарита (25,25х12,21)м; нето површина објекта је:296,89м2;
бруто површина објекта је:308,31м2; спратности П+О, висине:7,58м на локацији у
Србобрану ул. Сегедински пут салаш број 286, односно на катастарској парцели број
10047 К.О. Србобран, због формалних недостатака.
Образложење
Elizabet-Judit Szogi из Србобрана, Сегедински пут бр.286 је путем пуномоћника Милана Ђатков
из Бечеја ул.Југ Богдана 17, поднела захтев под горњим бројем 28.08.2019.године за издавање
грађевинске дозволе за изградњу пољопривредног објекта
на локацији у Србобрану ул.
Сегедински пут салаш број 286, односно на катастарској парцели број 10047 К.О. Србобран, ближе
описаног у диспозитиву овог Решења.
Уз захтев је приложено:
o Пуномоћ којом је Elizabet-Judit Szogi из Србобрана, Сегедински пут салаш бр.286
овластила Милана Ђатков из Бечеја ул.Југ Богдана 17 да је заступа у поступку обједињене
процедуре за изградњу пољопривредног објекта за смештај сена у Србобрану ул.
Сегедински пут салаш број 286, односно на катастарској парцели број 10047 К.О. Србобран
од 06.07.2019.године.
o Катастарско-топографски план број КТП-59/2019 од 29.06.2019.године за парцелу бр.10047
и 10048 К.О.Србобран урађен од геодетског бироа “ГЕО-БОШКОВИЋ” из Новог Сада.
o Извод из пројекта број ПГД-53/2019-ИЗВОД од августа 2019.године који је израдио
“ХИДРОПРОЈЕКТ Милан Ђатков” доо Бечеј, Зелена 78, оверен од стране главног
пројектанта Милана Ђатков, дипл.инж.грађ. број лиценце 310 6367 03, са изјавом вршиоца
техничке контроле да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским
условима, законом и другим прописима.
o ПГД-Пројекат за грађевинску дозволу (О-Главна свеска) број ПГД-53/2019 од августа
2019.године који је израдио “ХИДРОПРОЈЕКТ Милан Ђатков” доо Бечеј, Зелена 78,
одговорно лице пројектанта је Милан Ђатков, дипл.инж.грађ.Главни пројектант је Милан
Ђатков, дипл.инж.грађ. број лиценце 310 6367 03.

ПГД-Пројекат за грађевинску дозволу (1-Пројекат архитектуре) број ПГД-53/2019 од августа
2019.године, који је израдио “ХИДРОПРОЈЕКТ Милан Ђатков” доо Бечеј, Зелена 78,
одговорно лице пројектанта је Милан Ђатков, дипл.инж.грађ.Главни пројектант је Милан
Ђатков, дипл.инж.грађ. број лиценце 310 6367 03.
o Техничку контролу је извршио “КАСА” доо Београд, Карађорђев трг 13 под бројем ТК-55/19
од августа 2019.године. Одговорно лице заступник је Мишо Симоновски, директор,
вршилац техничке контроле је Мишо Симоновски, дипл.инж.арх. број лиценце 300 0539 03.
Провером испуњености услова за поступање по захтеву утврђено су недостаци:
1.Није достављен доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и
доношење решења о грађевинској дозволи
захтев-општа такса на поднесак;
Сврха уплате:Републичка административна такса,
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:840-742221843-57
Модел:97
Позив на број:50-016
износ:310,00динара
за решење о грађевинској дозволи:
Сврха уплате:Републичка административна такса,
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:840-742221843-57
Модел:97
Позив на број:50-016
износ:450,00динара
2. Није достављен доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију
Централна евиденција обједињене процедуре;
Сврха уплате:Централна евиденција обједињене процедуре,
Прималац:Агенција за привредне регстре
Број жиро рачуна:840-29770845-52
Модел:97
Позив на број: генеришете позив на број
износ:3.000,00динара.
3. Техничку контролу је извршило неовлашћено лице које поседује лиценцу дипломираног
инжењера архитектуре, лиценца (300) за коју је прописана листа пројеката конструкција објеката
високоградње до П+1+Пк, распона до 6м и површине до 500м2 коју може да пројектује, односно да
врши техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу.
С обзиром да нису испуњени формални услови из члана 17. став1. тачка 4.и 5.Правилника о
поступку спровођењу поступка обједињене процедуре електронским путем, решено је као у
диспозитиву.
Странка може у року од 10 дана од дана пријема овог Закључка, а најкасније30 дана од дана
његовог објављивања на интернет страници општине Србобран да поднесе нов усаглашен захтев
и отклони све недостатке. Уз усаглашен захтев не доставља се документација поднета уз захтев
који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса из члана 16.став 2.тачка 3. овог
Правилника.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу Скупштине
општине Србобран, преко преко овог одељења у року од 3 дана од дана достављања Закључка.
Жалба се таксира у износу 116,00 динара административне таксе по тарифном броју 2. и уплаћује
се на уплатни рачун бр. 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 у корист општине
Србобран.
Закључак доставити:
1.Elizabet-Judit Szogi из Србобрана, Сегедински пут бр.286, путем пуномоћника,
2.Грађевинској инспекцији,
3.Сајту општине Србобран и
4. Архиви
Обрадила: Грујић Персида, инж. грађ.
o

по овлашћењу начелнице општинске управе Србобран
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉАЊА
Данијела Вујачић, дипл.прав.

